KOOSTÖÖPROJEKTI TULEMUSARUANNE
Koostööprojekti nimetus: Õppereis Islandile.
Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala
Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna
kalanduskogukonnad.
Koostööprojekti periood: õppereis toimus perioodil 30.08.17 - 06.09.17
Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli tutvustada Läänemaa ja
Hiiumaa kalanduskogukondadele Islandi kalandussektorit
Päevakava
31.august (neljapäev)
Grindavik
Stakkavik EHF ja Xperience Fish EFF, Margrét Þóra Benediktsdóttir ja tegevjuht
Hermann Th. Ólafsson
kalapüüdja, kalatöötleja, müüja; peamiselt värske kala
http://www.stakkavik.is/index.html
http://www.stakkavik.is/xperience.html
Grindaviki soolakalamuuseumi külastus http://www.grindavik.is/kvikan/saltfisksetur
Grindaviki kalasadama külastus http://www.grindavik.is/hofnin
Tagasisõit Reykjaviki
Fiskikóngurinn, Reykjavík kalapood, jae- ja hulgimüügi töötlemisettevõtte ettevõtte
külastus
http://fiskikongurinn.is/
1.september (reede)
9.00 väljasõit Akureyri suunas
teel külastatakse
Bjarnarhöfn Grööni hai töötleja ja haimuuseum.
http://www.bjarnarhofn.is
Sauðárkrókuri kalasadam
https://hafnir.skagafjordur.is/is
Fisk Seafood http://www.fisk.is/
2.september (laupäev)
9.00 väljasõit Akyreyri suunas
teel külastatakse
Fiskmarkaður Siglufjarðar, Siglufjörður http://fmsi.is/
üks osa üle Islandi toimivast võrgustikust, https://rsf.is; värske kala
vahendus
Siglufjörður Heeringamuuseum http://www.sild.is/
Siglufjörðuri kalasadam.
Dalvik Sæplast EKF pakenditootmine, konteinerite tootmine
http://www.saeplast.com/

Dalviki kalasadam
Saabumine Akyreyri ca 18.00
3.september (pühapäev)

Akyreyri kalasadama külastus
väljasõit Mývatni juurde
4.september (esmaspäev)
Kohtumine kohaliku eestlasega Valmar Väljaots, ülevaade Islandi kutselisest ja
harrastuslikust kalapüügist
Akureyri sadam http://www.port.is/
kaid http://www.port.is/index.php?pid=53
Fjarðanet püüniste tootmine http://fjardanet.is/
Ísfell EHF, kalapüügivarustuse hulgimüük Akureyri https://www.isfell.is/
Fisk Kompani, Akureyri kalapood ja kalagurmeetooted (töötlemine)
https://www.facebook.com/fiskkompani/
Sõit Reykjavíki suunas ca 300km
saabumine Laugarvatni ca 20.30
5.september (teisipäev)
8.00 väljasõit Reykjaviki suunas.
10.00 - 13.00 vaalavaatlus (soovijad lunastavad pääsme ise)
Reykjaviki meremuuseum (soovijad lunastavad pääsme ise)
http://borgarsogusafn.is/en/reykjavik-maritime-museum
Mereklaster, Reykjavík
tegevjuht Berta Daníelsdóttir; tegevust tutvustab asutaja Þór Sigfússon
http://www.sjavarklasinn.is/
Reykjaviki kalasadam ja kalahoiustamine
6.september (kolmapäev)
9.00 väljasõit Reykjaviki suunas.
Ísfell EHF, Hafnarfjörður esindus. kalapüügitarvikuid tutvustavad Jónas Thor
Fridriksson ja Björgólfur Björnsson. https://www.isfell.is/
Trefjar EHF kalalaevade ja väikelaevade tootmine http://trefjar.is/cleopatra-boats/
Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 32 isikut
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 15 osalejat
MTÜ Hiiukala 15 osalejat
Kalanduse teabekeksus 2 osalejat
Koostööprojekti tulemusena said osalejad hea ülevaate Islandi suure ja
väikesemahuliselt kalapüügist, kala hoiustamise viisidest, kalalaevastikust (nii mere
kui rannalaevastik). Samuti sai ülevaate kalapüügivahendite tootmisest ja müügist.
Õppereisi käigus külastati kala väiketöötlejaid ja müüjaid, külastused andsid hea
ülevaate pakutavatest kalatoodetest ja pakenditest. Islandi mereklastri külastus andis
hea ülevaate erinevatest toodetest mida on võimalik kalast valmistada. Merendus ja
kalandusega seotud muuseumite külastused andsid hea ülevaate Islandi kalanduse
ajaloost, traditsioonidest ja tänasest päevast. Õppereisi osana korraldatud
vaalavaatlusretk andi õppereisil osalejatele hea kogemusi kuidas paremini ära
kasutada looduslikku ressurssi turismiteenuse pakkumisel ning hea õppetunni kuidas
korraldada loodusretkesid Eestis.

